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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเคร่ืองมือวิจยัเร่ือง“ความคาดหวงัต่อแนวการ

จดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใส ท่ีใช้แล้ว” 2) ศึกษาระดับความคาดหวงัของนักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ี
ใช้แลว้ และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้ว
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยนกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ  านวน 350 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการศึกษาดงัน้ี 

การสร้างเคร่ืองมือวิจัยประกอบดว้ย (1) คดัเลือกกลุ่มตวัแทนนกัศึกษาจากคณะกรรมการ
องคก์ารวชิาชีพของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 21 คน (2) อบรมความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะและบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้แก่ตวัแทนนกัศึกษา (3) ใชก้ระบวนการ
กลุ่มท่ีเนน้เฉพาะ (focus group) เพื่อระดมความรู้ของตวัแทนนกัศึกษาเพื่อสร้างเคร่ืองมือวิจยัเร่ือง 
“ความคาดหวงัต่อแนวการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใส ท่ีใช้แลว้” ได้เคร่ืองมือวิจยัท่ีเป็นแบบ
ส ารวจมาตราส่วนประมาณค่าจ านวน15 ขอ้ (4) วิเคราะห์เน้ือหาของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 
ท่าน (5) ทอสอบค่าความเท่ียง (Reliability) จากนกัศึกษาจ านวน 30 คน ไดค้่า Cronbach’s Alpha       
เท่ากบั 0.787 

ความคาดหวังต่อแนวการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวา่นกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่มีระดบัความคาดหวงัต่อ
แนวการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้อยูใ่นระดบัสูง (x=4.28, S.D.=0.77) แนวทางการ



จ 

จดัการท่ีกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาคาดหวงัมากท่ีสุด3 อนัดบัแรก คือ “วิทยาลยัควรมีการรณรงค์หรือมี
การประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียนนักศึกษาทิ้งขยะให้ถูกท่ีไม่ทิ้งเร่ียราด และมีการคดัแยกบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสทิ้งในถงัท่ีเป็นถงัเฉพาะส าหรับบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้” (x=4.49, S.D.=0.64) 
รองลงมาได้แก่“วิทยาลัยควรมีถังขยะท่ีแยกตามประเภทพลาสติก เช่น แก้วน ้ า พลาสติก ขวด
พลาสติก ถุงพลาสติก เป็นตน้” (x=4.47, S.D.=0.78) และ “วิทยาลยัควรมีการก าหนดกฎระเบียบ
เก่ียวกบัการทิ้งขยะของนกัเรียนนกัศึกษาใหช้ดัเจน (x=4.40, S.D.=0.67) ตามล าดบั 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้วพบว่า 1) วิทยาลยัไม่มีการ
จดัการแยกประเภทถงัขยะอย่างชัดเจน 2) วิทยาลยัไม่มีกฎระเบียบและบทลงโทษท่ีเคร่งครัด 3) 
นกัศึกษาไม่มีจิตสาธารณะหรือจิตส านึกในการท่ีจะท้ิงขยะและการจดัการส่ิงแวดลอ้มในวิทยาลยั  
และ 4) วทิยาลยัขาดการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการบรรจุภณัฑอ์าหารประเภทต่างๆ อยา่งทัว่ถึง  

แนวทางในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสที่ใช้แล้ว 1) ควรเพิ่มจ านวนถงัขยะให้มากข้ึน 
2) ควรมีการรณรงคห์รือประชาสัมพนัธ์ใหทิ้้งขยะใหถู้กท่ี 3) ควรก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการทิ้ง
ขยะ และ 4) ทุกคนและทุกหน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการจดัการทุกดา้นเพื่อให้การด าเนินงานใน
การจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้เกิดความส าเร็จ 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study were1) to construct the research instrument entitled 

“Expectation of the management of the used plastic packaging” 2) to study the expectation for the 
management of the used plastic packaging of students, teachers, and staff in Chiang Mai 
Vocational College, and 3) to study problems and obstacles, trend in management of the used 
plastic packaging in Chiang Mai Vocational College. The sample of the research was consisted of 
350 students, teachers, and staffs of Chiang Mai Vocational College, based on convenience 
sampling technique. The data were analyzed by mean, standard deviation, and percentage.        
The results were as follows. 
 Construction of the research instrument comprised of the following steps: (1) Selecting 
21 student representatives from the 2011 committee of professional organization of Chiang Mai 
Vocational College. (2) Set up training workshop in relation to knowledge of waste products and 
used plastic packaging management to the student representatives. (3) Organizing focus group for 
knowledge creating used for constructing the research instrument entitled “Expectation of the 
management of the used plastic packaging”. (4) Content validity testing by professional staff.     
(5) Reliability testing with 30 students, the Cornbrash’s Alpha was 0.787. 
 Expectations for management of the used plastic packaging:  students, teachers, and 
staffin Chiang Mai Vocational College exhibited high level of expectations for management of 
the used plastic packaging. The average expectations were a high level ( x =4.28, S.D. =0.77).     
The most 3 expected management of the used plastic packaging were “the college should develop 
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a public relations campaign, in relation to waste discarding, leaving no clutter, and separate the 
plastic packaging waste in specific discarding tanks” ( x =4.49, S.D.=0.64); followed by              
“the college should increase the numbers of bins thoroughly to accommodate the waste; 
especially the areas of the classroom should be itemized for the type of trash; and “the college 
should specify the clear waste disciplines for student” ( x =4.40, S.D.=0.67) respectively. 

The problems and obstacles for management of the used plastic packaging: 1) the 
college had poor management in various bins separation; 2) the college had no strict rules and 
penalties; 3) the students has no responsibility and accountability in waste and environment 
management in the college; and 4) the college had no public relation for the management of food 
packaging. 
 The trend for management of the used plastic packaging: 1) increase the number of 
bins; 2) develop a public relations campaign in relation to waste discarding; 3) specify the clear 
waste disciplines for student; and 4) Everyone and every units should be co-operated in all 
management of used plastic packaging to encourage successful operation.  

 
 

 


